
Історична довідка 

Ян (Йоганн) Зег – магістр фармації, відомий дослідник бориславської 

нафти, один із засновників технології її рафінування (розділення на фракції). 

Розроблена Йоганном Зегом у 1853 році схема і установка переробки «чорного 

золота» не лише заклали фундамент нафтової та озокеритової галузей 

промисловості, але стали потужним фактором економічного розвитку Галичини 

й Австро-Угорської монархії. Невдовзі, завдяки розробкам Йоганна Зега, нафта, 

озокерит та продукти їхньої переробки принесуть Бориславу світову славу.  

Народився майбутній винахідник 2 вересня 1817 року у містечку 

Ланьцуті, що біля Ряшева (сучасна Польща), у сім’ї Йоганна Людовика Зега та 

Христини Йоанни Лібхер. Імена та прізвища батьків Йоганна Зега вказують про 

німецьке походження. Як довго проживав у м. Ланьцуті малолітній Йоган Зег –  

невідомо. У 1830 році Йоганн Зег починає навчатися аптекарської практики у   

Самборі як помічник аптекаря. На вибір професії Йоганна вплинув приклад 

його батька-аптекаря. Професія аптекаря на той час належала до 

найпрестижніших, вимагала великої відповідальності, передбачала тривалу та 

багаторівневу підготовку.  

Самбірська сторінка життя Йоганна Зега визначила його подальшу долю 

та кар’єру. Тут вперше інтерес молодого аптекаря привертає чорний рідкий 

мінерал, що витікав з глибин Карпатських узгір’їв. Нафту зазвичай 

використовували для лікування шкірних захворювань у людей та свійських 

тварин. Навчаючись у Самборі, Йоганн дізнається про місцевого селянина з 

околиць Борислава, який винайшов спосіб дистиляції сирої нафти. Цей селянин 

(на ім’я Байтала) сконструював із залізного горщика та ствола старої гвинтівки 

примітивний апарат для переробки нафти. Йоганн Зег описав дистилят Байтала 

як «безбарвний, летючий, з нестерпним запахом і надзвичайно займистий». У 

подальшому його розум дедалі більше «полонить» загадкова чорна масляниста 

рідина, а інтуїція талановитого дослідника пророкує для неї велике майбутнє.   

Після практики у м. Самбір Йоганн Зег продовжує вивчати фармацію у 

Віденському університеті (1844 – 1847 рр.). Особливо корисними для студента 



були практики в лабораторії аналітичної хімії відомого професора Йозефа 

Радтенбахера.  

Отримавши хороші знання та досвід у найпрестижнішому університеті 

Австро-Угорської монархії, Йоганн Зег повертається додому та отримує посаду 

у львівській аптеці Петра Міколяша «Під золотою зіркою», яка на той час 

була найбільшою в Галичині. У 1852 році власник аптеки створює хіміко-

фармацевтичну лабораторію, закуповує у підприємця Абрагама Шрайнера 

центнер погано очищеної бориславської нафти з дуже неприємним запахом. Він 

доручає перспективному фахівцю Йоганну Зегу здійснити дистиляцію цього 

продукту до ступеня так званого «Oleum petrae album» (олія скальна прозора), 

яка доставлялася в аптеки Італії.  

    Займаючи відповідальну посаду в аптеці Петра Міколяша, Йоганн Зег мав 

змогу проводити свої дослідження та експерименти з нафтою лише вночі. 

Маючи для цього відповідні лабораторні умови, йому все ж бракувало 

спеціального устаткування. Але цікавість та ентузіазм окрилюють його великою 

ідеєю – пристосувати цю легкозаймисту, з різким запахом речовину до потреб 

людини. Перед Йоганном Зегом стояло основне завдання – виділити з нафти 

найбільш летючі фракції, що роблять її вибухонебезпечною, та домішки, які 

викликають неприємний запах. Працюючи вночі, дослідник сильно 

виснажувався, страждав на постійний головний біль та запаморочення, 

спричинені токсичними газами. Його одяг, волосся та шкіра були настільки 

просякнуті смородом горілої нафти, що він не міг з’являтися у публічних 

місцях. Пізніше Зег згадував, як люди уникали його. Одні вважали його 

дивакуватим, а інші – божевільним.  

      В цей же час, в аптеці П. Міколяша, працював також Іґнацій Лукасевич, 

котрий був помічником Йогана Зега. Після тисяч експериментів із ропою Зег і 

Лукасевич розробили методику дистиляції й очистки нафти.  

Нарешті Йоганн Зег досягає своєї заповітної мети, яка була питанням 

усього його життя – отримує очищений прозорий продукт без різкого запаху. 

Ціна, яку він заплатив за своє відкриття, була непомірно великою! Згодом він 
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втратив дорогих йому людей – молоду дружину та її сестру під час вибуху 

нафтових газів.  

 Відкриття Йоганна Зега були високо оцінені владою. 27 травня 1853 року 

він подав до Намісництва у Львові заяву про видачу привілею (патенту) на 

очищення нафти хімічним способом. 2 грудня 1853 року у Відні на ім’я Йоганна 

Зега, магістра фармації у Львові, був виданий та оголошений у пресі привілей. 

В описі привілею вказується: «Винахід, очищення гірської нафти хімічним 

способом так, щоб вона завдяки цьому стала придатною до використання у 

технічних цілях». 

    15 липня 1854 року продукт Йоганна Зега було представлено на 

престижній торгово-промисловій виставці у Мюнхені. Його винахід отримав 

високу оцінку, а сам автор – нагороджений похвальною грамотою за досконалий 

дистилят нафти. У грамоті вказується: «Йоганн Зег, магістр фармації і власник 

привілею, похвальне визнання за повну дистиляцію скельної олії». 

 Визнання та новий статус магістра Зега дозволяють йому заснувати 

дистиляційну фабрику у Львові. Чи здогадувався Йоганн Зег, що невдовзі його 

продукт стане освітлювальним матеріалом в гасових лампах та спричинить 

стрімкий попит на нафту? Історичні джерела згадують також про майстра 

Адама Братковського, який виготовив гасову лампу. Згодом гасова лампа, 

завдяки яскравому світлу, «тріумфальною ходою» заполонить Галичину, Європу 

та увесь світ, а Галичина стане великим нафто-озокеритовим регіоном Австро-

Угорської монархії з центром у Бориславі.  

 У 1876 році Йоганн Зег переселяється у Борислав та відкриває тут аптеку 

на вул. Панській (сучасна вул. Шевченка, 12). У цей час нафтова та озокеритова 

промисловість Борислава надзвичайно стрімко розвивається. У Бориславі 

Йоганн Зег одружується з Марією (з дому Облочинська), з якою у них 

народилось дві доньки. Відомо, що Йоганн Зег та його родина підтримували 

дружні стосунки з письменниками Стефаном Ковалівим та Іваном Франком. Ці 

три постаті мали спільні творчі та життєві інтереси, їх поєднувала міцна 
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дружба, оскільки проживали й працювали в одному часі, в одному краї. 

Дружина та дочка Зега були хресними матерями двох дітей Стефана Коваліва.  

 До останніх днів життя Йоганн Зег проживав у Бориславі, де понад 20 

років був незмінним власником аптеки «Зірка». Він так і не став мільйонером, 

однак його винахід став «зіркою, яка випромінювала світло для мільйонів». 25 

січня 1897 року після короткочасної хвороби Йоганн Зег помирає. Його 

поховано у Бориславі (колишній цвинтар на Волянці, що на розі сучасних 

вулиць Володимира Великого і Героїв ОУН-УПА).  

 Очевидно, що Йоганн Зег був щасливою людиною! Він досягнув своєї 

мети, залишивши яскравий слід в історії людства!    
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Фото Яна Зега в молодому та старшому віці 
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Фото аптеки у Львові, де працював Ян Зег 

Типовий інтер’єр аптеки часів Яна Зега 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прототип першої лампи Яна Зега                   Найпоширеніша конструкція       
                                                                               гасової лампи 

 

 

 
Загальний вигляд нафтової промисловості в м. Бориславі. 

 



Карта-схема та фото місця пам’ятника 

 

 



 

 

 

Більше фото можна отримати в Організатора конкурсу 


